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FASTBANEKONTRAKT
CAGEBALL, 3T-SLUPPEN       
Privat           Bedrift/Lag                        Kontrakt nr. 

Bindingstid               mnd.    f.o.m.                      t.o.m.

Pris pr. 45 min.         Kontrakten gjelder for minimum 45 min. pr. uke, innbetalingen skjer forskuddsvis ved fakturering. 

Leie av skap følger kontraktsperioden.  Pris              Beløpet faktureres sammen med 1. avdrag.

Etternavn                Fornavn 
    

Adresse

Postnr.                           Sted

Tlf. privat           Tlf. arbeid                               
      

E-post  

 

   

Bedrift/Lag                 Ref.nr.

Adresse

Postnr.                  Sted

Etternavn (kontaktperson)               Fornavn (kontaktperson)

Tlf. privat                               Tlf. arbeid                                       
      

E-post  
            

Jeg har lest og forstått innholdet for denne siden og baksiden i denne kontrakten. Kontrakten er utstedt i 3 eksemplarer.
Kontrakten er bindende fra underskriftsdato. 

   Registrert på data

 SelgerMedlemmets underskrift Dato Sted

Ønskes flere baner må man fylle ut flere kontrakter.                             Bane-nummer

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Bedrift/Lag

Privat



 3T-SLUPPEN har følgende gjeldende regler:

1. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. 
 Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn.

2. Alle innbetalinger skjer forskuddsvis.

3. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan hele kontraktens restbeløp innkreves omgående. 
 Laget/personene vil bli bedt om å forlate banen.

4. Baneleie for fastbane omfatter ikke periodene 23.12 til 01.01, skjærtorsdag til og med    
 første påskedag samt 17. mai.

5. Tidspunkt for fastbaneleie kan ikke endres i bindingstiden. En avtale gjelder for én fast bane, én 
 bestemt dag til et bestemt klokkeslett.

6.   Medlemmet/laget forplikter seg til å følge de anvisninger og rette seg etter de regler som til enhver  
  tid gjelder for bruk av senteret. 

7.   Medlemmet forplikter seg til å rydde på plass utstyr som blir brukt og holde orden etter seg.

8.  Det er ikke tillatt å oppbevare eiendeler i garderobeskapene utover 3Ts åpningstider. 

9.   Skitne sko eller sko som sverter er ikke tillatt brukt på senteret. 3T kan kreve at kunden fjerner eller  
  betaler for fjerning av merker hvis slike sko blir benyttet.

10. Bruk av snus og tobakk i cageball-hallen er forbudt. Ved overtredelse kan medlemmet bortvises umid- 
 delbart, samt avtalen bringes til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalte  
 avdrag.

11. Det er ikke tillatt å bruke sko med skruknotter.

12.  Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av senteret.

13. Senteret fraskriver seg et hvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår 
 under opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

14.  Medlemmet forplikter seg til å forlate aktivitetsområdene en halv time før stenging.

15.  Kontaktperson er pliktig til å informere 3T om adresseforandringer.

16.  3T forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame via post/sms/e-post.


